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OPETTAMISEN FILOSOFIA

“PYSYTKÖ
MUKANA, SOFIA?”

Jostein Gaarder, Sofian maailma,
romaani filosofian historiasta
(Sofies verden, 1991). Suom.
Katriina Savolainen. Tammi,
Helsinki 1994.

Viime aikoina filosofia on saanut
julkisuudessa mitä erilaisimpia ilme-
nemismuotoja. Nyt näyttää olevan
muodikasta liittää filosofia nuoruu-
teen ja itsensä etsimiseen; on koros-
tettu erityisesti nuorten tarvetta
löytää uusia maailmanselityksiä.
Monet ovat tulkinneet tämän tarpeen
myönteiseksi: parhaimmillaan filo-
sofia voi toimia nuorten identiteetin
rakentamisen välineenä. Ainakin sitä
pidetään suotavampana kuin mys-
tiikkaa, uskonnollisia ääriliikkeitä,
uusnationalistisia ryhmittymiä —
anarkiasta puhumattakaan.

Myös Sofian maailma on liitetty
osaksi tätä nuorisofilosofian nousua.
Teos ja sen saama vastaanotto luo-
vat lukijassa odotuksia “jostakin
syvemmästä” — jostakin, joka ylit-
täisi pinnallisen aikakauslehtifiloso-
foinnin. Kirjan luettuamme jäimme
kuitenkin miettimään, tuoko Jostein
Gaarderin kirja sittenkään kovin
paljon uutta? Onko teos herättä-
mänsä kohun mittainen?

Epäilys Sofian maailman aiheutta-
man kohinan liiallisuudesta syntyy,
kun miettii kirjan suhdetta perintei-
seen filosofian historiaan ja sen kir-
joitukseen. Aluksi teos vaikuttaa
monessa suhteessa epäkonven-
tionaaliselta. Kerronta on itsestään
tietoista, omaan fiktiivisyyteensä
näkyvästi huomiota kiinnittävää.
Teos tuntuu radikaalilta: filosofia
fiktiivistetään, siitä tehdään kerto-
mus muiden joukossa. Mutta vähi-
tellen alkaa paljastua, että filoso-
fian kertomuksellistamisellakin on
rajansa.

“Sofia Amundsen oli
matkalla koulusta kotiin.”

Sofian maailma alkaa siitä, kun
kohta 15 vuotta täyttävä Sofia löytää
postilaatikosta kirjeen. Kuoresta
löytyy paperilappu, jossa lukee:
“Kuka sinä olet?” Tästä tapahtu-
masta alkaa Sofian jännittävä suhde
filosofi Alberto Knoxiin ja seikkailu
länsimaisen filosofian historiassa.
Kirjan puolivälissä juoni kuitenkin
mutkistuu. Lukijalle paljastetaan,
että Sofia ja Alberto — kirjan siihen-

astiset päähenkilöt — ovatkin pelk-
kiä “paperiolentoja”, fiktiivisiä
henkilöhahmoja erään Albert Knagin
Hilde-tyttärelleen 15-vuotissyntymä-
päivälahjaksi kirjoittamassa filoso-
fian oppikirjassa.

Yllättävää käännettä tosin enna-
koidaan jo kirjan alkupuolella, kun
Sofia alkaa kirjeiden lisäksi saada
outoja postikortteja. Monien yllät-
tävien lisäkäänteiden jälkeen Sofia
ja Alberto tiedostavat olevansa pelk-
kää fiktiota, ja lopulta ilmeisesti
onnistuvat — tämä jää arvoitukseksi
— irrottautumaan Albert-”tekijänsä”
otteesta. Kerronnallinen jännite
säilyy kirjan loppuun saakka, eikä
lukija aina tiedä, millä “todellisuu-
den” tasolla liikutaan. Aina kirjan
loppupuolelle, Hilden isän kuvaamiin
Sofian syntymäpäiväjuhliin saakka,
lukija pystyy seuraamaan tapahtu-
mien kulkua (Hilden näkökulmasta),
mutta kirjan pari viimeistä lukua
sekoittavat eri tasot lopullisesti.
Missä/kenen luomassa todellisuu-
dessa Sofia ja Alberto jäävät elämään
— jos jäävät?

“Maltahan vähän, Sofia.”

Teos näyttää rakentuvan dialogille.
Sofian oppi-isä Alberton opetuksen
ihanteena on sokraattinen dialogi.
Alberto ei kuitenkaan tyydy kätilön
rooliin, vaan alkaa yhä enemmän

hallita keskustelua ja rajoittaa Sofian
mahdollisuuksia esittää kysymyksiä.
Paikoin hän jopa torjuu oppilaansa
innostuksen tyyliin “Maltahan
vähän, Sofia” (s. 237). Esimerkiksi
Newtonia käsittelevässä osuudessa
oppilaan ja opettajan välinen dialogi
kuihtuu olemattomiin ja Sofiasta
tulee pelkkä kaikupohja kaikki-
tietävän opettajansa monologille.

Kirjan keskustelua korostavan
lähtökohdan on ilmeisesti tarkoitus
vapauttaa Alberton filosofia ahtaista
opillisista raameista. Sofialle
Alberton opit edustavatkin ajattelun
vapautta ja lentoa, jotakin täysin
toisenlaista kuin kuiva kirjatieto ja
kaavamainen kouluinstituutio. Epäi-
lemättä Alberton filosofiaan on
helppo ihastua; sen pohjana on
lapsenomainen ihmettely, ajatus filo-
sofiasta yksilön oman ajattelun väli-
neenä. Sofian maailmassa näyttää
kuitenkin käyvän niin, ettei oppilaan
ja opettajan keskustelusta koskaan
tule tasa-arvoista. Vaikka Sofia
saakin itselleen uusia ajattelun avai-
mia, keskustelun raamit määrää
aina Alberto. Perinteisen ylhäälle
asettuvan tiedonjakajan ja hänen
alapuolelleen asettuvan oppilaan
roolit eivät näytä murtuvan.

Paitsi että Alberton pedagogia
rakentuu mestari/oppilas -vastak-
kainasettelulle, se myös korostaa
ajatusta Sofian aiemmasta tietämät-
tömyydestä ja pimeydestä, jota nyt
on ruvettava valaisemaan. Myös
kaikkitietävä kertoja rakentaa arjen
ja “suurten kysymysten” välille oppo-
sition: “Kuka oli riuhtaissut Sofian
arkipäivästä ja saman tien sysännyt
hänet maailmankaikkeuden suurten
kysymysten äärelle?” (s. 18) Lähtö-
kohtana on, että Alberto voi opettaa
Sofialle jotain todellista, sellaista mitä
koulussa ei kerrota. Kun Alberto vielä
tukeutuu opetuksissaan lähes yksin-
omaan miesajattelijoihin, näyttäytyy
hänen filosofiansa tyypillisen
perivanhoilliseksi suurmiesfilosofien
jatkumoksi.

Toisaalta — esittäessään filosofian
historian fragmentaariseksi kerto-
mukseksi, paloiksi jostakin suurem-
masta, Sofian maailma näyttää
kuitenkin kyseenalaistavan valistus-
ideologiaan pohjautuvan käsityksen
suurista, koherenteista kertomuk-
sista. Alberton opinkappaleet eivät
muodosta kokonaisuutta, vaan filo-
sofian historia rajataan puheeksi
tietyistä teemoista tai näkökulmista.
Tältä ainakin näyttää.

Vaikka lukija saa itse koota oman
palapelinsä, palat ovat kuitenkin
hämmästyttävän tuttuja ja filosofisen
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FILOSOFIAN
BESTSELLER

Norjalainen filosofianopettaja Jos-
tein Gaarder on osunut kulta-
suoneen kirjoittaessaan vuonna
1991 romaanin filosofian historiasta.
Gaarder ei itsekään uskonut kirjansa
menestykseen, vaan toivoi kustanta-
jaltaan lämpimästi kulttuuritekoa,
vaikka kirja ei tuottaisikaan liiem-
mälti voittoa.

Tässä sitä kuitenkin ollaan. Sofian
maailma on levinnyt 28 kielellä
ympäri maailmaa melkoisena
myyntivalttina ja Suomessa kirjasta
on parissa kuukaudessa otettu jo
neljä painosta ja yli 35 000 nidettä.

Mutta mitä Sofian maailma tarjoaa
sellaista, mitä filosofian parituhat-
vuotinen historia ei olisi jo tarjonnut?
Lyhyesti sanoen tuskin mitään. Edes
kirjan metakirjallinen rakenne ja
moderni romanttinen ironia eivät
tietysti ole mitään uutta filosofian
maailmassa. Filosofian historian
upottaminen romaaniin ei myöskään
sinällään ole uusi ajatus, vaikkakin
Gaarderin käyttämä koko filosofian
historian aikavälin käsitteleminen
kylläkin lienee ainutkertaista yhden
romaanin puitteissa. Pienemmässä
mittakaavassa filosofian historia
tulee esiin siellä täällä ja usein epä-
suorasti. Umberto Econ Ruusun
nimi kävi läpi skolastiikkaa, Thomas
Mannin Tohtori Faustus ammensi
1800-1900 -luvun saksalaisesta filo-
sofiasta ja Suomessa esimerkiksi
Juhani Ahon Kevät ja takatalvi
hyödyntää vuosisadan vaihteen Suo-
messa vallinneita filosofisia tuulia.

Ehkä kirjan menestyksen syyt löy-
tyvät muualta kuin itse teoksesta.

pelin säännöt selviä; niitä ei käy
muuttaminen. Tästä näkökulmasta
Gaarderin kirja ei vastaa alussa
luomiinsa odotuksiin filosofian radi-
kaalista uudelleenlukemisesta.
Lopputuloksena on pikemminkin
filosofian ikivanhat rakenteet
säilyttävä ajattelukehikko. Sitä on
tosin kirjan mukaan mahdollista
täydentää joillakin uusilla (nais)ni-
millä — ainakin periaatteessa.

“Mene vain nukkumaan äiti,
meillä on paljon puhuttavaa.”

Suhteessa Sofian maailman filosofia-
käsitykseen kirjassa esitetyt viittauk-
set naisten tasa-arvoon ja ajatus
filosofian historian täydentämisestä
naisajattelijoilla vaikuttavat lähinnä
kosmeettisilta kikoilta. Kirjassa
mainitaan muutama historian
naisajattelija: Olympe de Gouges,
Hildegard Bingeniläinen ja Simone
de Beauvoir, mutta yhdessäkin näi-
den kolmen ajattelijan ajatukset
mahtuvat muutamaan sivuun.

Silti kirja antaa lupauksia toisen-
laisesta filosofiasta, johon liittyisi
myös arkielämä. Esimerkiksi Humea
käsittelevässä luvussa Sofia huo-
mauttaa Alberton siihen mennessä
esittämän filosofianhistorian koos-
tuneen pelkästään keski-ikäisistä
miehistä ja heidän elämänpiiristään.
Häntä itseään sen sijaan “kiinnostaa
enemmän tavallinen maailma, kukat
ja eläimet ja lapset, jotka syntyvät ja
kasvavat” (s. 304). Itse tarinassa
Sofia kuitenkin useimmiten filosofoi
perinteiseen tapaan kammiossaan,
“piilossa”.

Kirjassa on muutenkin vähän
naisia. Ja vaikka Sofia ja Hilde ovat
päähenkilöitä, heidänkin kuvansa
jäävät litteiksi suhteessa kirjan mie-
hiin, joiden luomisessa on selvästi
pyritty jonkinlaiseen syvyyteen. Voisi
myös kysyä, onko Sofian ja Hilden
kokemusmaailman kuvaus “uskotta-
vaa”? Naiskuvauksen problemaatti-
suus voi ehkä liittyä myös Sofian ja
Hilden ikään: 15-vuotiaina he eivät
ole oikeastaan enää tyttöjä eivätkä
kunnolla vielä naisiakaan.

On kiinnostavaa, että maaginen 15
vuoden rippikouluikä saa kirjassa
niin keskeisen merkityksen. Sofian
syntymäpäiväjuhlien odotus jäsentää
kirjan kerrontaa, ja lisäksi se luo
päähenkilöissä muutoksen mahdol-
lisuuden. Sofian syntymäpäivä-
juhlien kuvauksessa tarina saa yhä
absurdimpia piirteitä; filosofiset pidot
ovat vaarassa muuttua dionyysiseksi
bakkanaaliksi, hurjiksi juomingeiksi,

joista Alberto saa Sofian vain vaivoin
pelastettua. Filosofiaan naiivimmin
suhtautuvan Jorunnin, Sofian ystä-
vättären, kohtalo on perinteisen
naisen: hän ei kykene vastustamaan
ruumiinsa kutsua vaan — toisin
kuin viisas Sofia — sortuu juhlissa
hillittömyyteen ja tulee raskaaksi.

Kirjassa korostuu myös vastak-
kainasettelu nuorten, puberteetti-
ikäisten tyttöjen ja aikuisten naisten
välillä. Sofian ja Hilden ennakkoluu-
lottomuutta — niin kutsuttua nuo-
ruuden viisautta — vastaan luodaan
kuvaa paikoilleen jähmettyneistä ja
vanhakantaisista äitihahmoista.
Tyttöjen nuhteettomuuden ja siveel-
lisyyden varjelun lisäksi äitejä
huolettavat taloustyöt.

Kun Sofia ja Alberto katoavat
syntymäpäiväjuhlilta toiselle todel-
lisuuden tasolle, Sofian äiti
“ryhdistäytyi, käveli sotketun juhla-
pöydän luo ja alkoi siivota filosofis-
ten puutarhajuhlien jälkiä.” (s. 551)
Juhlien loppu merkitsee samalla
Sofian äidin sulkemista pois tari-
nasta. Hänen viimeiseksi repliikik-
seen jää kuvaavasti: “Saisiko olla
lisää kahvia?” (s. 551) Hilden äidille
tarinan sulkeuma ei anna sen
enempää mahdollisuuksia: Hilden
ja isän jäädessä filosofoimaan äiti
saa mennä nukkumaan.

“Minua huvittaisi
lähteä soutelemaan.”

Sofian maailman lopussa filosofi-tyttö
-parien kohtalo jää avoimeksi. Sofia
ja Alberto ajavat punaisella urheilu-
autolla rannalle ja Sofiaa huvittaisi
lähteä soutelemaan — onhan juhan-
nus. Lopussa he jäävät irrottamaan
veneen köyttä, joka ei irtoa teräs-
renkaasta. Vai irtoaako? Tässä
kohtaa kuva vaihtuu ja kirja päättyy
toiseen venekohtaukseen; siinä Hilde
ja hänen isänsä huomaavat soutu-
veneen köyden irronneen laiturista.
Loppu jää avoimeksi. Lähtevätkö
Hilde ja Hilden isä uimaan yhdessä?
Entä Sofia ja Alberto? Onko Sofia
valmis heittäytymään virran vietä-
väksi?

Vaikka Gaarderin tarina ei sul-
keudu, Sofian maailman luoma kuva
filosofiasta ihmettelynä ja vapautena,
heittäytymisenä luovan ajattelun vir-
taan jähmettyy liian usein kaikki-
tietävän miesfilosofin monologiksi.
Samalla kirja herättää kysymyksen
lukemisesta: kenelle se on kirjoitettu?
Entä kuinka käy sofian?

Päivi Kosonen & Marjo Kylmänen
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